JUNI 2019

Dubbelspårsutbyggnad

Hallsberg–Degerön

Det tar sin tid, men vi är på järnväg!
Byggstart!
När järnvägsplanen har vunnit laga
kraft och en entreprenör är på plats
kan vi börja bygga järnväg!

Att bygga järnväg är en lång
process, men vad är det
som tar sådan tid?
Här får du en överblick över
några av de olika stegen i
ett järnvägsbygge.
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Upphandling
Vi anlitar olika leverantörer som gör olika
saker i ett byggprojekt. För att det ska ske
enligt gällande lagar ställs det krav på att vi
gör en upphandling. Det kan ta upp till sex
månader för en leverantör att räkna på en
upphandling innan ett avtal blir klart.
Förfrågningsunderlag
Ett förfrågningsunderlag är det dokument som
innehåller förutsättningarna för en upphandling.
Det ser olika ut beroende på vilken entreprenadform vi väljer. Det beskriver järnvägens funktion
och innehåller också tekniska krav.

Vi bjuder in kommun, näringsliv och
boende i området som berörs av järnvägsbygget till dialogmöten och samråd för att
vi ska få deras synpunkter och kunskap om
området där vi planerar att bygga. Vi har
ofta flera dialogmöten och samråd under
hela projektets gång.
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Brist i transportsystemet
Vi identifierar en brist i transportsystemet och börjar planera för
att åtgärda den.

Granskning
När järnvägsplanen är klar läggs den ut
för granskning. Sedan ska den fastställas.
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Järnvägsplan
Vi utreder var och hur järnvägen ska
byggas och tar fram en järnvägsplan.
Vi har alltid miljön i åtanke, och ser noga
över vilka åtgärder som behövs för att
skydda natur- och kulturvärden.
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Åtgärdsvalsstudie
Vi utreder vilka
åtgärder som bäst
löser problemen.

På projektets webbsida hittar du mer fakta om dubbelspårsutbyggnaden: trafikverket.se/hallsberg-degeron

Dubbelspår genom Hallsberg
Järnväg: Arbetet med det nya dubbelspåret på Västra
stambanan fortsätter enligt planen. Terrassen för de båda
spåren är klar och den nya järnvägsrälsen är klar på det ena
spåret. De första tågen har rullat på spåret sedan början av
juni. Båda spåren på Västra stambanan kommer att vara
färdigställda i slutet av 2019. Därmed återgår kapaciteten
genom Hallsberg till den ursprungliga, där två spår finns att
nyttja på Västra Stambanan. Dubbelspåret på godsstråket
kommer att vara klart för trafikering i slutet av 2020.
Bullerskydd: Bullerskyddsplank och vallar längs järnvägen
finns på plats, men är inte helt färdigställda. Vi har påbörjat
arbeten med fasadåtgärder. De kommer att pågå fram till
sommaren 2020. Upphandling av entreprenör för skyddade
uteplatser pågår. När det är klart kommer vi att kontakta
berörda fastigheter med mer information. Arbetet med
bullerskyddsåtgärder beräknas vara klart i december 2020.
www.trafikverket.se/genom-hallsberg

Hallsberg–Stenkumla
På projektets webbplats hittar du informationsmaterial
och filmer. Arbetet med att ta fram järnvägsplan fortsätter.
Geotekniska undersökningar och inventeringar för arkeologi,
natur, kultur och friluftsliv fortsätter under sommaren 2019.
Vi upprättar nu samrådsredogörelse. När den är klar lägger
vi ut den på nätet.
www.trafikverket.se/hallsberg-stenkumla

Stenkumla–Dunsjö
Här är järnvägsbygget nu färdigställt och slutbesiktigat. Vi
har påbörjat arbetet med skyddade uteplatser och några har
kommit så långt att vi kan söka bygglov.
www.trafikverket.se/stenkumla-dunsjo

Dunsjö–Jakobshyttan
Järnvägsplanen har överklagats, och det pågår nu en dialog
mellan Trafikverket och de som har överklagat för att hitta
en lösning. Ansökan för vattenverksamhet har skickats in
till Mark- och miljödomstolen. Vi arbetar med att ta fram
förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Programansvarig Hallsberg–Degerön

Linda Lingdell
010-123 70 35
linda.lingdell@trafikverket.se

Projektledare

Se respektive delsträckas webbsida.

Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.
trafikverket.se/hallsberg-degeron

Bullerskydd: Inventeringen av de fastigheter som berörs
kommer att slutföras under våren. Under hösten kommer vi
att skicka ut inventeringsresultatet till respektive fastighetsägare. De fastighetsägare som har rätt till bullerskydd får
en presentation av vilka åtgärder som är aktuella, samt ett
förslag på avtal. Vi planerar att påbörja arbetet med fönsteråtgärder och skyddade uteplatser våren 2020.
www.trafikverket.se/dunsjo-jakobshyttan

Jakobshyttan–Degerön
Järnvägsplanen har skickats till planprövning för fastställelse.
Vi har även sänt in ansökan gällande vattenverksamhet till
Mark- och miljödomstolen. Vi arbetar nu med att ta fram
förfrågningsunderlag för totalentreprenad.
Bullerskydd: Här gäller samma planering som för
Dunsjö-Jakobshyttan.
www.trafikverket.se/jakobshyttan-degeron

Projekt i närheten
Väg 50, Nykyrka–Brattebro backe, mötesfri väg
Sträckan ligger söder om Askersund. Den ska byggas
om till mötesfri väg. Här jobbar vi med vägplanen,
som beräknas ställas ut för granskning vintern 2019.
Projektet finns med i nationell plan och byggstart
planeras till 2023, med tre års byggtid.
www.trafikverket.se/nykyrka-brattebro
Väg 51, Svennevad–Kvarntorp, mötesfri väg
Vi bygger ny mötesfri landsväg, 100 km/tim. från
norr om Svennevad upp till Kvarntorpskorset, väster
om Pålsboda. Vägen kommer att gå helt i ny sträckning. Det är en totalentreprenad, vilket betyder att
entreprenören, NCC, ansvarar för både projektering
och byggnation. Bygget är påbörjat, och beräknas
vara klart hösten 2019.
www.trafikverket.se/svennevad-kvarntorp
Kontaktuppgifter: Se respektive projekts webbsida.

Insamling av personuppgift
För att informera om projektet har
Trafikverket samlat in namn och adress
till boende i närområdet. Dessa uppgifter
lagras hos Trafikverket så länge projektet
pågår.
Du har rätt att begära registerutdrag,
rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.
Personuppgiftsansvarig är Trafikverket,

organisationsnummer 202100-6297.
Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge.
Tfn: 0771-921 921.
www.trafikverket.se/gdpr
Dataskyddsombudet nås på samma
adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se

